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Raport bieżący nr:  25/2014 

 

Data:    2014-04-30 

 

Skrócona nazwa emitenta: ”FERRUM” S.A. 

 

Temat:  Zawarcie umowy na zakup izolowanych rur stalowych od Erciyas Celik 

Boru San.A.S. 

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 

 

Treść raportu 

Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. doszło do zawarcia 

z Erciyas Celik Boru San.A.S. z siedzibą w Istambule („Erciyas”, „Dostawca”), umowy nabycia przez Emitenta 

izolowanych rur stalowych (Umowa). 

 

Zgodnie z Umową Erciyas zobowiązał się do wyprodukowania na rzecz Emitenta izolowanych rur stalowych 

zgodnie ze specyfikacją określoną w Umowie i dostarczenia produktów do miejsc zlokalizowanych w Polsce. 

 

Wartość Umowy wynosi ok. 2,9 mln EUR netto, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia 

Umowy odpowiada kwocie ok. 12,1 mln zł netto.  

 

Termin realizacji dostaw przez Erciyas przypada w okresie od maja do czerwca 2014 r. 

 

W celu zabezpieczenia roszczeń Emitenta na wypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, 

Dostawca udzielił gwarancji w wysokości 10% wartości Umowy.  

 

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych do wysokości 20% wartości Umowy 

w przypadku odstąpienia przez Emitenta od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta. Jednocześnie 

strony zgodnie postanowiły, że łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości Umowy 

netto. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją w całości poniesionej przez Emitenta szkody, 

Emitentowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość tych kar. 

 

Pozostałe warunki zawartej Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów. 

 

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta. 

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 

w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 

 

Data Stanowisko / funkcja Imię i nazwisko 

2014-04-30 Prezes Zarządu Konrad Miterski 

2014-04-30 Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski 

 


